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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012 
008/12 

 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de  fevereiro de dois mil e doze, dezoito e quarenta e 
cinco minutos, ocorreu à oitava reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O 
vereador  Felipe Sálvia fez a leitura de um trecho da bíblia.Coloco em apreciação a ata 
007/12 da reunião ordinária do dia  vinte e três de dois mil e doze. Foi realizada a 
leitura do expediente da presente reunião, bem como das indicações apresentadas. 
Na sequência foi realizada a leitura dos requerimentos que seguem: Requerimento 
245/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB –requer que após lido em plenário, e 
deferida na forma regimental,que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares da Sra. Rufina Iara Oliveira dos Santos .Para quem tem 
fé, a vida e a morte são dois mistérios que não cabe a nós seres humanos 
desvendarem. E para todos nós resta um pedido, que Dona Rufina seja mais uma de 
nossa intercessora junto a Cristo. Que Deus possa confortar cada membro da família e 
cada coração triste neste momento tão difícil. À família enlutada da Sra. Rufina Iara 
Oliveira dos Santos, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.“Tudo tem o 
seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu:Há tempo de 
nascer e tempo de morrer”(Eclesiastes 3, 1-2).262/12 Vereador Eugenio Grandó 
PTB -requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Referente às 
Escolas de Ensino Fundamental do município, responder o que segue:1) Qual o 
número de alunos matriculados em cada escola? 2)Referente à equipe diretiva destas 
escolas:• Nome e carga horária do (a) diretor (a);• Nome e carga horária do (a) vice - 
diretor (a);•Nome e carga horária do (a) supervisor (a);• Nome e carga horária do (a) 
orientador (a); 264/12 Vereador Eugenio Grandó PTB - requer, na forma regimental, 
que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:Referente ao cargo de SUPERVISÃO 
ESCOLAR, responder o que segue:1)Quantos cargos de Supervisão Escolar estão 
nomeados? 2)Existe Supervisor Escolar em todas as escolas municipais? Se positivo 
informar nome e titulação do profissional e escola em que o mesmo está 
lotado.3)Informar se existe professor (a) municipal com convocação especial que 
desempenha o cargo de Supervisor Escolar em total desvio de função.4)Informar se 
há necessidade de nomeação de serviço efetivo para cargo de Supervisor Escolar. 
Caso afirmativo informar o número de profissionais necessários.267/12 Vereador 
Felipe Sálvia PDT -requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 3051/11, que prevê a destinação 
pelas instituições de ensino particular de pelo menos 5% das matrículas para o 
atendimento gratuito de estudantes carentes.Assim como o autor da proposição, o 
Deputado Aguinaldo Ribeiro, entendemos também que são evidentes as dificuldades 
do Poder Público para atender as demandas pela criação de mais vagas nas 
instituições gratuitas de ensino. Quanto mais se amplia o acesso à escola, maior é o 
número de alunos que não possui recursos para pagar as mensalidades em escolas 
particulares.Cada instituição educacional, seja ela pública ou privada, precisa e deve 
dar sua parcela de contribuição para que a educação de nosso país de um passo a 
frente. Com a aprovação desta matéria haverá um esforço nacional para garantir o 
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acesso de todos, inclusive daqueles com poucos recursos, aos sistemas de ensino, 
universalizando assim as oportunidades educacionais em nosso País, como parte do 
processo de construção de uma sociedade justa e democrática.271/12 Vereador 
Felipe Sálvia PDT -requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Lideres de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
manifestando nosso total apoio ao Projeto de Lei nº 3136/12, que estabelece que as 
operadoras de telefonia fixa e móvel terão que manter postos de atendimento aos 
usuários a cada 40 mil moradores.Este projeto é perfeito vem muito de encontro as 
necessidades da população com relação a este serviço de telefonia, pois os serviços 
telefônicos são campeões de queixas nos Procons e infelizmente estes, não tem 
informações para os usuários desses serviços. Concordo plenamente com o autor da 
proposta, Deputado Marcos Rogério, quando diz que “O consumidor só pode exercer 
de maneira plena os seus direitos se lhe forem dadas as facilidades necessárias para 
conhecer as características dos produtos disponíveis no mercado. Para tanto, é 
necessário que existam canais suficientes para se estabelecer essa comunicação”, 
pois constantemente temos dificuldades neste setor. A criação dos postos certamente 
irá facilitar o registro de reclamações nos casos de atendimento insatisfatório, de 
forma que os problemas possam ser resolvidos de forma mais ágil e a contento do 
cliente.273/12 Vereador Leandro Adams PT -solicita,  que após lida em plenário e 
deferida na forma regimental, para que o  Presidente da Eletrocar, que  determine ao 
setor competente para providenciar  na instalação   de lâmpada no final da Rua Artur  
Napp, Distrito de Pinheiro Marcado.Os moradores da referida rua, no Distrito 
carazinhense, estão sentindo a real necessidade de maior iluminação naquele local,  
pois ao anoitecer fica difícil a circulação de pedestres, uma vez que a iluminação é 
precária.275/12 Vereador Leandro Adams PT -  solicita,  que após lida em plenário e 
deferida na forma regimental, para que o   Presidente da  Eletrocar, que  determine ao 
setor competente para ver da possibilidade de colocação de um Terminal  ou Posto de 
recebimento de contas de energia elétrica da Eletrocar, no  Distrito de Pinheiro 
Marcado.  Os clientes consumidores da Eletrocar, mensalmente, tem de se deslocar 
até Carazinho para que possam realizar o pagamento de suas contas de energia 
elétrica. Seria muito mais cômodo e prático, para esses clientes, se a Eletrocar 
disponibilizasse uma forma mais fácil dos consumidores pagarem suas contas de 
energia elétrica à esses moradores.276/12 Vereadora Sandra Citolin PMDB -requer 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com 
os mais sinceros votos de profundo pesar  pelo falecimento do Padre Ovídio Sirtoli, 
que durante muitos anos atuou como pároco na Paróquia Nossa Senhora da Glória.  O 
Padre Ovídio, foi uma pessoa de muito destaque na comunidade carazinhense,  
participando ativamente da  construção da Igreja da Glória e do ginásio João Marek, 
sendo admirado   por todos, pelo seu carisma e determinação.“DISSE-LHE JESUS: 
EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA 
MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA 
MORRERÁ”.284/12 Vereador Èlbio Esteve PSDB -Seja encaminhado ofício de apoio 
ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) na pessoa do Deputado Romário de Souza Faria 
ao Deputado Marco Maia Presidente da Câmara dos deputados e demais autoridades 
pela iniciativa de promover Seminário no dia 29 de fevereiro, Dia Mundial de Doenças 
raras. Serão ministradas palestras sobre os seguintes assuntos: “O Brasil e as 
doenças raras”, “A Genética como atendimento básico e Portaria 81, do Ministério da 
Saúde, “As pesquisas com células tronco” e “Os avanços das pesquisas em 
saúde”.Este é um grande passo, pois por meio dessa programação, entidades e 
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associações envolvidas com a questão terão como promover a conscientização da 
população, fornecendo informações e esclarecendo dúvidas a respeito de quais são 
essas doenças e suas especificidades, pois no Brasil um dos maiores problemas é a 
falta de um melhor diagnóstico, que identifique as síndromes, patologias e erros inatos 
do metabolismo humano, ocasionando enormes dificuldades pessoais às pessoas com 
doenças raras. São conhecidas cerca de sete mil doenças raras, mas estima-se que 
existam mais e que afetem entre seis a oito por cento da população. Esse número está 
em crescimento, uma vez que são reportadas na literatura em média cinco novas 
doenças por semana. Iniciativa como esta que vão de encontro à preocupação de 
como propiciar o bem-estar de pacientes e suas famílias, apoiarem pesquisas, propor 
políticas públicas e a disseminação das informações sobre o tema junto sociedade em 
geral, são merecedores do apoio e do incentivo desta Casa Legislativa.285/12 
Vereador Gilnei Jarré PSDB -solicita na forma regimental que após submetido em 
plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Esporte Clube 
Rodoviário, na pessoa do Presidente Sr. Antenor Barbosa dos Reis, parabenizando 
pela passagem dos 58 anos de fundação comemorado em fevereiro do 
corrente.Manifestamos nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido frente a este 
grandioso clube e desejamos sucesso a toda diretoria, bem como a todos os atletas e 
colaboradores nas disputas vindouras pelo município e região.Outrossim, solicitamos 
que a Câmara de Vereadores realize em Sessão Ordinária uma homenagem ao Clube 
na pessoa do Sr. Presidente pelos relevantes serviços prestados em prol do esporte 
carazinhense.286/12 Vereador Gilnei Jarré PSDB - solicita na forma regimental que 
após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Esporte Clube Brasil, na pessoa do Presidente Sr. Rogério Pereira Vidal, 
parabenizando pela passagem dos 60 anos de fundação comemorado em 26 de 
fevereiro do corrente.Manifestamos nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
frente a este grandioso clube e desejamos sucesso a toda diretoria e fundadores, bem 
como a todos os atletas e colaboradores nas disputas vindouras pelo município e 
região.Outrossim, solicitamos que a Câmara de Vereadores realize em Sessão 
Ordinária uma homenagem ao Clube na pessoa do Sr. Presidente, bem como em 
nome dos fundadores, ao fundador Sr. Nilvo Hugo Fiebig pelos relevantes serviços 
prestados em prol do esporte carazinhense. Passamos agora para o grande 
expediente. Convido o Vereador Paulino de Moura, Vereador Eugenio Grandó, 
Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Élbio Esteve. Ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos.O Vereador Paulino de 
Moura fez um requerimento verbal para que os requerimentos e  Projetos de Lei sem 
emendas fossem votados em bloco.O Presidente colocou em apreciação o 
requerimento verbal, não havendo vereadores que quisessem discutir, foi colocado em 
votação, o qual foi aprovado por todos.Questão de Ordem, o Vereador Leandro Adams 
convocou o Diretor da Industria e Comércio em forma de requerimento verbal para 
prestar esclarecimentos. Questão de Ordem Sr Presidente, O Vereador Paulino de 
Moura convocou o Secretário Hélio Büllau em forma de requerimento verbal para 
prestar esclarecimentos com as doações das áreas. Presidente colocou em 
discussão,não havendo vereadores que quisessem discutir coloco em votação, o qual 
foi aprovado por todos. O Presidente colocou em votação os requerimentos, está em 
discussão, Vereador Gilnei Jarré fez o uso da palavra , não havendo vereadores que 
quisessem discutir coloco em votação, o qual foi aprovado por todos. O Secretário fez 
a leitura dos Projetos de Lei 007/12 Executivo Municipal, Projeto de Lei 011/12 
Executivo Municipal, Projeto de Lei 013/12 Executivo Municipal e Projeto de Lei 
do Legislativo 006/12 Vereador Eugenio Grandó.O Secretário procedeu a leitura 
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dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças PL 007/12 e os demais projetos 
todos viáveis, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado em 
votação,os quais foram aprovado por todos. O Secretário procedeu a leitura dos 
Pareceres da Comissão de ordem Econômica e Social PL 007/12 e os demais 
Projetos todos viáveis, não havendo vereadores que quisessem discutir foi colocado 
em votação,os quais foram aprovado por todos.O Presidente colocou em discussão os 
Projetos de Lei com os pareceres já aprovados, o Vereador Eugenio Grandó, e o 
Vereador Felipe Sálvia fizeram o uso da palavra, não havendo vereadores que 
quisessem discutir foram colocados em votação, os quais foram aprovados por 
todos.Dando fim aos trabalhos o presidente encerrou a reunião e convocou os 
vereadores para a próxima reunião a ser realizada no dia 05 de março do corrente 
ano, às 18:45 minutos. 
 
 
 
           Vereador Erlei Vieira                                          Vereador Elbio Esteve 
                  Presidente                                                                Secretário 
                         
 
 

 
 
 


